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Abstract 

The purpose of the present study is to review and analyze how much attention is paid 

to the criteria of moral education in the Persian books in elementary schools. The method 

of study is categorical content analysis, and the units under analysis include texts, poems, 

and images. Statistical population of the research is composed of the Persian books in the 

first to the sixth grade of elementary schools in 1399-1400 and the research approach is 

practical. For data analysis, descriptive statistical indices for frequency and percentage 

were used. The selected criteria under study include saying good words, patriotism, 

sanctity and piety, contentment, reproaching self-indulgences and desires, human dignity 

and self-esteem, affection and kindness, patience and tolerance, avoidance of arrogance 

and selfishness, and study of nature. The results showed that in the Persian books of the 

elementary schools, the most attention has been paid to the study of nature, affection and 

kindness while no attention has been paid to reproaching self-indulgence and it has no 

objective representation. In the sixth grade textbooks, criteria for patriotism and study of 

nature have the most representation while patience and tolerance have the least evidence. 

In general, it can be said that the emphasis of the Persian textbooks in elementary 

schools, firstly appropriate with the age condition of students, is on nurturing their 

emotional spirit and making them familiar with nature so teaching the skills to control 

self-indulgences and desires is in the second priority and is less important. 
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 چکیده

های تربیت اخالقی در کتب فارسی مقطع  مؤلفهبه یزان توجه و تحلیل مسی رهش حاضر بروپژ هدف

جامعه  .باشد ای و واحد تحلیل، متن، اشعار و تصویر می روش پژوهش، تحلیل محتوای مقوله. ابتدایی است

بوده و رویکرد  1100-1533 های فارسی مدارس پایه اول تا ششم ابتدایی سال آماری پژوهش نیز کتاب

های آمار توصیفی فراوانی و درصد استفاده  ها از شاخص برای تجزیه و تحلیل داده پژوهش، کاربردی است.

دوستی، پرهیزگاری و تقوا، قناعت،  های انتخاب شده عبارتند از سخن نیکو گفتن، وطن مؤلفه .شده است

از  نفس، محبت و مهرورزی، صبر و بردباری، دوری های نفسانی، کرامت انسانی و عزّت  نکوهش هوی و هوس

های  های فارسی دورۀ ابتدایی به مؤلفه بکتانشان داد که در نتایج . شناسی تکبّر و خودپسندی و طبیعت

شناسی و محبت و مهرورزی بیشترین توجه و به مؤلفه نکوهش هوا و هوس نفسانی توجه نشده و  طبیعت

ترین نمود، و صبر و بردباری شناسی بیش دوستی و طبیعت های وطن نمود عینی ندارد. در پایه ششم نیز مؤلفه

های فارسی دورۀ ابتدایی در وهله اول متناسب با  تأکید کتاب ترین نمود را دارند. در مجموع باید گفت که کم

های کنترل  آموزان، بر پرورش روحیه عاطفی و آشنایی با طبیعت بوده و پرورش مهارت شرایط سنّی دانش

 .ری برخوردار استت هوا و هوس نفسانی از اولویت دوم و کم
 

 .های فارسی کتاب، مقطع ابتدایی، تربیت اخالقی، درسی کتاب، تحلیل محتوا ها: کلیدواژه
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  . مقدمه1

کید بر آن در پرورش نسل نوآموز کشور و تأمین آینده مملکت  تربیت اخالقی از اصولی است که تأ
های تربیت  لی الزم است شاخصتأثیر بسزایی دارد. لذا، برای هدایت متعلمان به سوی اهداف متعا

اسالم به عنوان یک مکتب دارای نظام اخالقی در مدارس و کتب درسی مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. 
های تربیتی دارد. تبیین عناصر این نظام  تربیتی خاص خود است. این نظام تمایزات اساسی با سایر نظام

پردازی و استخراج این عناصر از متون و منابع  نظریهشامل: هدف، برنامه، روش، ارزشیابی و... مستلزم 
عد پرورش نیز نیازمند ابزارهایی جهت سنجش و  عد آموزش، ب  معتبر دینی است. بنابراین، همانند ب 

های تربیتی ریشه در اهداف  شاخص»ها نیز نوعی از این ابزارها هستند.  ارزشیابی است که شاخص
الدین و پازارگادی،   )تاج« باشند جهت رسیدن به اهداف می ها ابزاری تربیتی دارند، چون شاخص

شود تا در  گمان هر فرزندی بعد از خانواده وارد فضای مدرسه و کالس درس می بی (.91، ص1911
شود. لذا،  های عاطفی، اجتماعی، دینی، اخالقی و... آغاز می آنجا به آموزش بپردازد و تربیت او از جنبه

تربیت، تربیت اخالقی است. تعلیمات دین بر سه پایه اعتقادات، اخالقیات و  های مهم یکی از جنبه
های فارسی دورۀ ابتدایی از لحاظ  احکام بنا شده است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل محتوای کتاب

های فارسی، این رسالت  های تربیت اخالقی است. کتب درسی مخصوصًا کتاب میزان توجه به مؤلفه
باشند و بیان   ی بر عهده دارند، زیرا برخواسته از فرهنگ غنی و اصیل اسالمی و ایرانی میمهم را به نوع

تواند تأثیری بس  مسائل اخالقی با استفاده از ادبیات و عبارات شاعران و نویسندگان ادب فارسی می
ات های فارسی با عنوان ادبی شگرف در شخصیت فرد داشته باشد. به ویژه آنکه یک فصل در کتاب

گوید:  تعلیمی، با هدف پند و اندرز به مخاطبان خود سعی در روشنگری دارد. شمیسا در این باره می
 پردازند، اثر تعلیمی آثاری که به تبیین دانش یا بیان مسائل اخالقی، مذهبی و فلسفی با رویکرد ادبی می»

  (.111، ص1911)شمیسا، « شوند نامیده می

 . بیان مسأله2

 ۀها حوز ترین آن ترین و اصلی ها و وجوه گوناگونی وجود دارد که یکی از مهم بیت، عرصهدر تعلیم و تر
ی و کیفی می ۀتربیت اخالقی است. اما این حوزه نیازمند انجام مطالعات علمی گسترد باشد. به ویژه  کمَّ

ی به غنای نظران، با معرفی الگویی از هنجارها و رویکردهای اخالق ما ضروری است که صاحب ۀدر جامع
 های آن را در متون درسی دوره دبستان توصیه نمایند. هرچه بهتر آن پرداخته و کاربرد شاخص

رویکردهای آموزش، تعلیم و تربیت اخالقی و ارزشی به همه آنچه که مدارس و دیگر نهادهای 



 

 2،0410،شماره2پژوهشدرآموزشمعارفوتربیتاسالمی،دوره 81

تمایل به  آموزشی برای کمک به افراد جهت تفکر پیرامون مسائل مربوط به درست و نادرست و درپی آن
 دهند، داشتن وجهه اجتماعی و نیز کمک به تغییر رفتار در جهت روش و منش اخالقی و ارزشی انجام می

گاهانه انجام می اطالق می گیرد )جهت تربیت اخالقی و ارزشی )به  شود. آنچه که در مدرسه به طور آ
گاهانه  های درسی ریزی شده و هدفمند و عامالنه در برنامه های برنامه یادگیری اشاره دارد. این فعالیت آ

های از قبل تعیین شده را  های خاص و نگرش به برنامه درسی که خود موضوع درسی، محتوا و مهارت
توان گفت، این رویکردها کاماًل  شود، مربوط است. بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده می شامل می

های تربیت اخالقی و ارزشی  ها و روش در زمینه مدلکه این تکثر و تنوع را  متنوع و متکثر هستند؛ چنان
 (.1913توان شاهد بود )سجادی،  نیز می

لذا، پژوهش حاضر برای پر کردن این خالء پژوهشی و همچنین بر اساس آنچه درباره اهمیت 
های  تربیت اخالقی گفته شد، انجام شده است و هدف اصلی آن پاسخ به این پرسش است که در کتاب

های  ورۀ ابتدایی تا چه اندازه به تربیت اخالقی توجه شده است؟ همچنین تا چه اندازه مؤلفهفارسی د
 های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند؟ تربیت اخالقی در پایه

 پژوهش  . روش3

ای و واحد  پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، کاربردی و از نظر روش پژوهش، تحلیل محتوای مقوله
های تحلیل  ترین روش ای از معروف و تصویر است. تحلیل محتوای مقوله تحلیل آن، متن، اشعار

گردد و با شمارش  محتواست، که ابتدا متن مورد نظر به اجزائی تجزیه، سپس اجزاء به طبقاتی تقسیم می
نسب  شود )موسوی فراوانی هر طبقه، درصد آنها را مشخص خواهد شد. در پایان، درصدها تحلیل می

. با توجه به اینکه محور کار پژوهش حاضر بررسی کتب فارسی است، لذا، به میزان (1910کرمانی، 
ها  های تربیت اخالقی در آن انعکاس این موضوع در واحد متن، اشعار و تصاویر پرداخته، سپس جنبه

ه های استخراج شده ب  گیرد. بر این اساس، عناوین مؤلفه بندی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می دسته
دوستی، پرهیزگاری و تقوا، قناعت، نکوهش هوا و هوس  ترتیب عبارتند از: سخن نیکو گفتن، وطن

نفسانی، کرامت انسانی و عزت نفس، محبت و مهرورزی، صبر و بردباری، دوری از تکبر و خودپسندی 
 سال ابتدایی ششم تا اول پایه مدارس فارسی های کتاب تحقیقين ری اماآجامعه شناسی.  و طبیعت

 با نمونه حجم سرشماری، روش اساس بر. باشد می کاربردی پژوهش، رویکرد و است 1011-1933
بندی و رمزگذاری  ها نیز با روش تحلیل محتوا و سیستم مقوله حجم جامعه برابر است. گردآوری داده

ها از  تحلیل داده توان از آن به فهرست وارسی یاد کرد. برای تجزیه و متغیرها و خرده متغیرها بوده که می
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ها در منابع مختلف، فراتر از موارد   های آمار توصیفی فراوانی و درصد استفاده شده است. مؤلفه شاخص
های  های فارسی ندارد. پژوهش حاضر صرفًا به نمونه مؤلفه  باشد، لیکن نمود عینی در کتاب یاد شده می

ق و تأثیرگذاری آنها در کتب فارسی مشخص شود. پردازد تا امکان تطبی های فارسی می  یاد شده در کتاب
شیوه کار به این شکل خواهد بود که هر مؤلفه از کتاب اول ابتدایی تا پایه ششم مورد بررسی قرار 

 گیرد، سپس به سراغ مؤلفه بعدی خواهیم رفت. این روش به جهت پیوستگی و ترتیب و مواالت مطالب می
 گیرد. ورت میگیری ص و همچنین انسجام برای نتیجه

 شناسی . مفهوم4

 . اخالق4-1

ْلق»ای عربی است که مفرد آن  در اصل، واژه« اخالق» ق»و « خ  ل    همچنین در لغت به باشد. می« خ 
کار رفته است؛ اعم از اینکه سجیه و سرشتی نیکو و پسندیده باشد، مانند:  به« سرشت و سجیه»معنای 

(. در 13، ص1930شد، مثل: فرومایگی و بزدلی )مصباح یزدی، مردی و دلیری، یا زشت و ناپسند با جوان
لق»اخالق  نامه دهخدا آمده است: لغت ، 5، ج1911هاست )دهخدا،  و در لغت به معنای خوی« جمع خ 

علم اخالق، علمی است که صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رفتار اختیاری متناسب با (. »1595ص
تحصیل صفات نفسانی خوب و انجام اعمال پسندیده و دوری از صفات  کند و شیوه ها را معرفی می آن

(. در دین اسالم اهمیت فراوانی 91، ص1930)ابن مسکویه، « دهد نفسانی بد و اعمال ناپسند را نشان می
نیز بیان تعریف اخالق و اصالح مسیر  )ص(به اخالق داده شده است. همچنین رسالت مهم پیامبر اکرم

ها بوده است. بر اساس حدیثی که از مستدرک الوسائل وجود دارد، پیامبر اکرم هدف از  نساناشتباه اخالق ا
 (.111، ص11ق، ج 1011نبوت و رسالتش را تکمیل فضایل اخالقی بیان کرده است )نوری، 

 . تربیت4-2

 ، افزایش یافت، نمو کرد، گرفته شده است«زاد و نما»به معنی « ربا»از ماده  در لغت« تربیت»
به معنی مالک، سید و مربی « ربَّ »(. همچنین تربیت از کلمه 193-191، ص9، ج1911)طریحی، 
شود، انجام وظیفه کردن به شیوه نیکو و پسندیده. با در نظر گرفتن مفهوم  گونه معنی می یابد و این اشتقاق می
یجاد شرایط و عوامل الزم و گونه تعریف کرد: انتخاب رفتار و گفتار مناسب، ا توان تربیت را این لغوی، می

طور  اش را در تمام ابعاد وجودی خویش به به شخص مورد تربیت، تا بتواند استعدادهای نهفته کمک
 سوی هدف و کمال مطلوب، به تدریج حرکت کند. هماهنگ پرورش داده و شکوفا سازد و به 
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 . تربیت اخالقی4-3

فراد است. با توجه به تعریفی که از اخالق و تربیت اخالقی یکی از ضروریات جامعه برای تربیت ا
کارگیری و پرورش استعدادها و قوای  تربیت اخالقی عبارت است از: چگونگی به»تربیت ارائه شد، 

درونی برای توسعه و تثبیت صفات و رفتارهای پسندیده اخالقی و نیل به سعادت و فضایل اخالقی و 
ر گذشته به دلیل درهم تنیدگی فرایند تربیت و اخالق، (. د90، ص1913)دیلمی، « ها دوری از رذیلت

شد. به طوری که  شد و فرایند تربیت با اخالق همسان گرفته می مرز مشخصی میان این دو تصور نمی
مربی، اخالق بد را از آدمی بازستاند و به دور اندازد و »دانست که  غزالی معنی تربیت را در این می

 (. 59-59، ص9، ج1951غزالی، « )اخالق نیکو جای آن بنهد
اما امروزه، دو فرایند جداگانه برای اخالق و تربیت قائل هستند؛ چراکه تربیت وسعت بسیار 

ها  شود، اما فرایند اخالق یکی از حیطه ای دارد و به تمامی ابعاد و شئون وجودی آدمی بسیط می گسترده
ی دارد، همچون: تربیت بدنی، تربیت عقالنی، های تربیت است. بنابراین، تربیت اقسام فراوان و ساحت

تربیت دینی، تربیت اخالقی، تربیت جنسی، تربیت عاطفی، تربیت عرفانی، تربیت مدنی، تربیت 
تربیت، پرورش دادن و به فعلیت رساندن تمامی »نویسد:  اجتماعی و... . استاد مطهری در این باره می

« هاست تا از این طریق متربی به حد اخلقای کمال برسد آناستعدادها و ایجاد تعادل در هماهنگی میان 
ها و انواع  زمینه ۀ(. از سوی دیگر، فرایند تربیت با تمامی رفتار آدمی در هم3-9، ص1939)مطهری، 

گاهانه، عامدانه و از  آن، خواه ارزشی یا غیر ارزشی مرتبط است، در حالی که فرایند اخالق با رفتار آ
نظران،  گیرد و جلوه ارزشی دارد. همچنین به اعتقاد برخی صاحب صورت می روی انتخاب و گزینش

تنها کافی نیست، بلکه همچنان باید مالحظات اخالقی و فلسفی، نقش  علم و دستاوردهای فنی آن نه
بررسی اهداف و غایات تربیت نه در صالحیت علم و »دار باشد، زیرا  اصلی را در تعلیم و تربیت عهده

 (.99، ص1931)شکوهی، « کنیک، بلکه فقط در صالحیت فلسفه و اخالق استنه در حد ت
کار تربیتی »یکی دیگر از دالیل جدایی فرایند اخالق و تربیت آن است که عالمان اخالق معتقدند 

دهد. در حالی که فعل اخالقی از  عالوه بر فعل اخالقی، فعل طبیعی و رفتار عادی انسان را نیز پوشش می
ای طبیعی و عادی خارج است. منظور از فعل طبیعی اموری است که آدمی با حیوان مشترک حدود کاره

گونه افعال سودجویی مادی است. در فرایند تربیت، تمامی این رفتارهای عادی و طبیعی  بوده و ریشه این
مختص عالم  های مربوط به آن همراه با رفتار اخالقی نمود دارد. در حالی که فعل اخالقی و صفات اندیشه

 (.11، ص1930)پاپکین و آوروم، « جوئی فطری است آن فضیلت ۀانسانی و قابل ستایش و نکوهش و ریش
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کار بستن سازوکارهای آموزشی و  فرایند برانگیختن، فراهم ساختن و به»بنابراین، تربیت اخالقی به 
سازی برای  رذایل و زمینههای اخالقی و شناختن و شناساندن فضایل و  پرورشی در جهت دریافت گزاره

منظور  های اخالقی به ایجاد نگرش و روی آوردن به اخالق حسنه و تقید و پایبندی و عینیت دادن ارزش
ها و  شود. بر این اساس، دانش تعلیم و تربیت از داده رسیدن به سعادت و کمال جاودانه اطالق می

رش و رفتار اخالق را در افراد ایجاد کرده و آدمی گیرد و با سازوکارهای خود نگ های اخالق بهره می یافته
(. با این 09، ص1931)رضاداد، « دهد را از خودمحوری رهایی بخشیده و به او رنگ خدایی می

تعریف پیداست که تربیت اخالقی، تربیت برای تخلق فرد به اخالق حسنه است، اما اخالق فقط درباره 
 گوید. دی آنها سخن میصفات، ملکات و رفتار اخالقی و خوبی و ب

 . اصول حاکم بر تربیت اخالقی5

بوده است. بر همین اساس، دین  )ص(ترین هدف پیامبران، از جمله نبی اکرم تربیت اخالقی بزرگ
های تابناک حضرت ختمی  ترین معارف الهی از طریق کالم خدا و اندیشه غنی ۀمبین اسالم با ارائ

تبع آن، تربیت اخالقی است. تربیت  ترین نظام اخالقی و به مرتبت و عترت بزرگوارش، صاحب گسترده
های مختلف اخالق هنجاری، توصیفی و فرا اخالقی، تبیین  اخالقی در اسالم با توجه به مباحث حیطه

 گردیده است.

های اخالقی نیز در افتراق عقاید و نظرات اندیشمندان  تمایز اصلی این رویکرد تربیتی با سایر نظام
اسالم نیز  ۀبه ویژه در قلمرو فرا اخالق با سایرین است، هرچند در درون مکتب گسترداسالمی، 

نظران وجود  مالک خوب یا بد بودن رفتار، بین صاحب ۀای، به خصوص دربار نظرهای عمده اختالف
دات موجو ۀای استوار است که خداوند را به عنوان مبدأ و آفرینند بینی دارد. نظام اخالقی اسالم بر جهان

ریزی، از جمله  کند. بنابراین، هر نوع برنامه و انسان را به عنوان موجودی وابسته و نیازمند به او معرفی می
 عبودیت انسان و ربوبیت خداوند است. ۀتربیت اخالقی، در اسالم مبتنی بر رابط

برابر او  تنگاتنگی با خداوند دارد و در ۀشود، هرچند رابط انسانی که در مکتب اسالم تعریف می
تسلیم محض است، از جانب خداوند دارای مواهب بسیاری است که در پرتو خلیفه الهی شایستگی آن 

دار مقام گردد. با توجه به چنین برداشتی، خودشناسی برای او  را دارد که حامل بار امانت الهی و عهده
تزکیه و  ۀتنها در سایاتصاف به معرفت قلمداد شده است. خودشناسی که « صفات خدایی»باالترین 

شود و دستیابی به فالح و رستگاری، که قرآن کریم آن را به عنوان هدف انسان  تربیت اخالقی ممکن می
گردد. اما این مهم، یعنی دستیابی به فالح و رستگاری را قرآن  سازد، بدین طریق، میسر می مطرح می



 

 2،0410،شماره2پژوهشدرآموزشمعارفوتربیتاسالمی،دوره 88

َقْد َأْفَلَح َمن »کند. برای مثال آیات  معرفی میکریم به عنوان مطلوب و غایت نهایی افعال اختیاری آدمی 
ی اَها»(، 10)اعلی، « َتَزکَّ ن َفإ  »(، 3)شمس، « َقْد َأْفَلَح َمن َزکَّ وا م  ْرض  َواْبَتغ 

َ
ی اْْل وا ف  ر  اَلة  َفانَتش  َیت  الصَّ ض  َذا ق 

وَن  ح  ْفل 
ْم ت  ک  َعلَّ یًرا لَّ َه َکث  وا اللَّ ر  ه  َواْذک 

وْا »(، 11ه، )جمع« َفْضل  اللَّ ر  وْا َواْذک  ق  یًعا َواَل َتَفرَّ ه  َجم 
َحْبل  اللَّ وْا ب 

م  َواْعَتص 
ْم  نت  ْخَواًنا َوک  ه  إ  ْعَمت  ن  م ب 

ْم َفَأْصَبْحت  ک  وب  ل  َف َبْیَن ق  ْم َأْعَداء َفَألَّ نت  ْذ ک  ْم إ 
ه  َعَلْیک 

ْعَمَت اللَّ ار   ن  َن النَّ ْفَرٍة مِّ َعَلَی َشَفا ح 
م وَن  َفَأنَقَذک  ْم َتْهَتد  ک  ه  َلَعلَّ ْم آَیات 

ه  َلک  ن  اللَّ َبیِّ َک ی  ْنَها َکَذل   (.119)آل عمران، « مِّ
محققان اسالمی  ۀتربیت اخالقی اسالمی برخالف دیگر رویکردها، اخالق یک متفکر و یا مجموع

از اخالقی تر  است و دامنه آن گسترده )ع(هدی ۀو ائم )ص(نیست، بلکه اخالق قرآن، سیره نبی اکرم
 (.1910کند )سبحانی،  است که عقل عملی آن را درک می

مندی و انجام افعال اخالقی به منظور وصول به هدف، با سایر  این نظام که از سه جهت اختیار، هدف
 ها عبارتند از: (، دارای اصول خاص خود بوده که اهمَّ آن1930های اخالقی مشترک است )مصباح یزدی،  نظام

ای برای  شوند که، وسیله رو ترویج و تشویق می است، چرا که در آن اعمال خیر از آننگر  .غایت1
َلْت »رسیدن به فالح، رستگاری و سعادت هستند،  ْحَضًرا َو َما َعم  ْن َخْیٍر مُّ َلْت م  ا َعم  لُّ َنْفٍس مَّ د  ک  َیْوَم َتج 

َل ْو َأنَّ َبْیَنَها َو َبْیَنه  َأَمًدا  َوٍء َتَودُّ ن س  َباد  م  اْلع   ب 
وف  ه  َرؤ  ه  َنْفَسه  َواللَّ اللَّ ک  م  ر  َحذِّ یًدا َو ی  َیا »(، 191)آل عمران، « َبع 

وَن  ْفَلح  ْم ت  ک  َعلَّ یًرا لَّ َه َکث  وْا اللَّ ر  وْا َواْذک  ت  َئًة َفاْثب  ْم ف 
یت  َذا َلق  وْا إ 

یَن آَمن  ذ 
َها الَّ  (.05)انفال، « َأیُّ

است و به « سعادت اخروی»وان غایت مطلوب انسان در اسالم، البته مصداق مفهوم سعادت به عن
گردد و برای رسیدن به  همین دلیل، انتخاب لذایذ ناپایدار، سطحی و همراه با رنج پسینی نفی می

کید  های پایدار و عمیق، که باالترین آن سعادت ابدی، بر لذت ها لذت حاصل از انس با خداست، تأ
کند و افعال  فت که هدف غایی که سعادت دنیا و آخرت انسان را تأمین میتوان گ شود. در واقع، می می

 است.« قرب الهی»اختیاری اخالقی انسان باید معطوف به آن باشد، 
. نظام اخالق اسالمی خودگرا است. بدین معنا که در این رویکرد، هدف و غرض افعال اخالقی 9

ف نهایی اخالق در اسالم، یعنی قرب الهی، تنها مربوط به شخص عامل است. از آنجا که رهیابی به هد
داری، ایثار و از  های عالی وجود انسان، مانند نوع دوستی، امانت تربیت امیال و گرایش ۀدر سای

گردد، در نتیجه، مفهوم خودگرایی اخالقی در مکتب اسالم، برعکس دیگر  خودگذشتگی میسر می
(، بلکه با عنایت 1935شود )شیروانی،  رد محدود نمیف ۀمکاتب، به حیات دنیوی، مادی و خودخواهان

یابد، زیرا در نهایت امر، منافع  به اهمیت حیات جاوید، در عمل به تمام رفتارهای دیگرخواهانه بسط می
 کنند. ها با هم تضادی پیدا نمی اخروی انسان

پذیر  ب الهی امکانقر ۀشناسی اسالم، کمال و سعادت انسان در سای . از آنجا که بر مبنای انسان9
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گردد، اسالم در برنامه و  است و چنین تعالی نیز از طریق انجام اعمال اخالقی صالح حاصل می
شود، با این تفاوت که اخالق اسالمی  گرایان نزدیک می های وظیفه های خود، به دیدگاه دستورالعمل

دهد )هرچند انجام  ایی انجام نمیمتناظر به وظایفی است که فاعل، آنها را برای هدف مادی و منافع دنی
گویی،  ای هم داشته باشد(. به همین دلیل، در نظام اسالمی، صفاتی مانند راست فعل چنین نتیجه

 شوند. داری، بدون توجه به پیامد دنیایی آن، ارزش محسوب می خواهی و امانت عدالت
(، یعنی انسان برای 1935نگر است )شیروانی،  . مکتب اخالقی اسالم از نوع مکاتب قاعده0

رسیدن به هدف مطلوب و سعادت نهایی خود، باید مسیری ر ا دنبال کند که حدودش با قواعد کلی 
هایی ثابت استوار است که از سرچشمه عمیق تعالیم دین مبین  گردد. این نظام بر بنیان مشخص می

آن، خداوند آنچه را که  ۀپای است که بر« لطف»اند. یکی از این قواعد، قاعده و اصل  اسالم ناشی شده
(. 1913برای سعادت انسان ضروری بوده، از طریق شرع و عقل در اختیار او قرار داده است )سجادی، 

باشد و از سوی  به عبارت دیگر، تربیت اخالقی در اسالم از یک طرف مبتنی بر قواعد دین و شرع می
کید بر عقل به توجهی به ادراکات درونی و شهودی  معنای بی دیگر، نوعی تربیت عقالنی است. البته تأ

های شهودی انسان  شود که بر دریافت انسان نیست، چرا که در متون دینی، شواهد فراوانی یافت می
َک َثَواًبا َوَخیْ »دهند.  گواهی می نَد َربِّ َحات  َخْیٌر ع  ال  َیات  الصَّ ًدی َواْلَباق  یَن اْهَتَدْوا ه  ذ 

ه  الَّ ید  اللَّ َیز  اَو َردًّ و »، «ٌر مَّ
های ماندگار نزد پروردگارت از  افزاید و نیکی اند، بر هدایتشان می خداوند کسانی را که هدایت یافته

(. بر این اساس، هر فردی به مدد نیروهای درونی 19)مریم، « تر است حیث پاداش بهتر و خوش فرجام
ی و بدی بسیاری از کارها را درک و خدادادی خود و هدایت الهی، قادر است به شکلی بدیهی، خوب

کند. عالوه بر این، رویکرد تربیت اخالقی اسالمی، الگوگرا است. تکیه بر راهنمای موثقی چون قرآن و 
دارد  ، معتقدان به نظام اخالقی اسالم را بر آن می)ع(اطهار ۀو ائم )ص(الگوهای مقتدری همچون پیامبر

ای متربی خود باشد. در این رویکرد بیش از آنکه بر قواعد ای حسنه بر ، اسوه)ص(که همانند رسول خدا
ه  »شود،  گفتاری و زبانی تأکید شود، به عمل و کردار توصیه می یَها اْسم  ْذَکَر ف  ی  ْرَفَع َو ه  َأن ت  َن اللَّ وٍت َأذ  ی  ی ب  ف 

وِّ َواآلَصال   د  اْلغ  یَها ب  ح  َله  ف  َسبِّ َما»(، 99)نور، « ی  وْا َأنَّ یٌم  َواْعَلم  نَده  َأْجٌر َعظ  َه ع  ْتَنٌة َوَأنَّ اللَّ ْم ف 
ک  ْم َوَأْواَلد  ک  « َأْمَوال 

های فکری و  آید که صفات و ویژگی (. در واقع، از منظر اسالم فردی اخالقی به حساب می91)نور، 
ت و  عملی خاصی داشته باشد. البته هر عملی اخالقی محسوب نمی گردد، چون هر عملی از دو جزء نیَّ

کل تشکیل یافته است. عملی دارای ارزش اخالقی است که عالوه بر انطباق شکل آن با فرمان ش
ت آن هم خالص برای خدا و رسیدن به قرب الهی باشد.   خداوند، نیَّ

های اخالقی در اسالم، مطلق، پایدار و جهان شمول است. چون از یک طرف،  . اصول و ارزش5
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کی میهای عالی و فطرت یا ب   ریشه در کشش باشد  عد غیرمادی انسان دارد و از سویی، بر وحی الهی متَّ
ها است  اجرایی آن ۀکه هر دو فراگیرند. به عالوه، اعتقاد به خداوند و پاداش و کیفر روز بازپسین، پشتوان

(. عالوه بر اینکه اصول حاکم بر تربیت اخالقی در تکامل شخصیتی انسان مؤثر واقع 1910)سبحانی، 
گیرد که در مراحل  الزامات اخالقی، از سه منبع وحی، عقل و وجدان نشأت می ۀسرچشم گردند، می

سازد. در  مختلف رشد و تکامل انسان، نیروی الزم جهت انجام تکالیف اخالقی را برای او فراهم می
روند، اما تحریک  تعالیم قرآنی، گرچه احساسات و عواطف سرچشمه الزامات اخالقی بشمار نمی

 باشد. نسان در مسیر کسب فضایل و دوری از رذایل اخالقی نیز مد نظر میعاطفی ا

 های تربیت اخالقی . مؤلفه6

 . سخن نیکو گفتن6-1

ای در ساختار شخصیتی انسان  کننده های بزرگ الهی است که نقش تعیین سخن گفتن، از نعمت
)شجاعی، « اکید کرده استت قرآن کریم عالوه بر تاکید بر اهمیت سخن، به گفتن سخن نیکو»دارد. 

خوبی مخاطب قرار دهید و  مردم را به »فرمایند:  باره می در این  )ع((. امام علی115-199، ص1913
خوبی سخن بگویید تا پاسخی زیبا بشنوید. کسی که سخن نیکو بگوید، همیشه پیروز است.   با آنان به

به نیکو سخن گفتن عادت ده، تا از  کسی که زبانش شیرین است، دوستانش بسیار هستند. زبانت را
گویی و سالم کردن عادت ده، تا دوستداران تو افزون و  سرزنش شدن درامان باشی، و زبانت را به نرم

 (.051، ص1، ج1911)محمدی ری شهری، « دشمنان کم گردند

 دوستی . وطن6-2

شكلي از يگر دمع اجوو در شته داشكل خاصي م و مع مفهواجواز برخي دوستی در  م وطنمفهو
م مفهو، مختلف ادوار در ستا ممكن نیزيك جامعه در »حتي به گفته کدکنی ست. ردار ابرخووت متفا

 یسو از. كندتغییر  دی،قتصاابنیادهای سیاسی و و حكومتي ر ساختا، جتماعياطن به تناسب مسائل و
 های دوره طول در مفهوم دو این از یک هر که دانسته اقلیمی و قومی ممفهو دو دارای را طنو وی ،يگرد

 (. 11، ص9111 کدکنی،) است شده تغییر دستخوش دورۀ آن خاص يطاشر به توجه با مختلف

ت  خداوند شما را از نیکی کردن و »در کالم الله مجید آمده است: « وطن»همچنین در حرمت و عزَّ
ه و دیارتان بیرون نراندند، نهی رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما پیکار نکردند و از خان

کند که  کند، چرا که پروردگار عدالت پیشگان را دوست دارد. )او( تنها شما را از دوستی کسانی نهی می نمی
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هایتان بیرون راندند، یا به بیرون راندن شما کمک کردند،  در امر دین، با شما پیکار کردند و شما را از خانه
)ممتحنه، « ها دوستی کنید و هرکس آنها را دوست دارد، ظالم و ستمگر است با آن کند( از اینکه تان می )نهی

نیز است، پرست  طنو ومتعهد ان شاعرر شعای اها مايهدرون صليترين از ايكي دوستی  وطن(. »3-1
 هدبر هبهرمیهن  جتماعيا وسیاسی  يطاشر دبهبو یستارا در ای سیلهان وبه عنود خوی هنر شاعراز كه ادی فرا
 (.99، ص9111 کدکنی،) «اند بسته کار به فهد ينا بهرسیدن  ایبرزمینه ين ر اد را دخو شتال تمامي و

 . پرهیزگاری و تقوا6-3

(، مالک برتری 91(، عامل پذیرش اعمال )مائده، 51عمران،  تقوا در قرآن کریم اطاعت از پیامبران )آل
است. طبق این   ( معرفی شده51رط ایمان )مائده، ( و ش131(، بهترین توشه )بقره، 19نزد خدا )حجرات، 

خداترسی و پروای خاص در وجود انسان است که سرچشمه و عامل »معنای  آیات کالم الله مجید، تقوا به 
رو، گاه تقوا به آن  داری از نافرمانی خدا است. از این برداری از خدا، انجام واجبات و نیز خویشتن فرمان

 شود و گاهی نیز به فعل یا ترک فعل برخاسته از آن خداترسی. ی اطالق میحالت ترس و پروای قلب

 . قناعت6-4

ت  قناعت صفت نیکی است که باعث می نفس، وجدان شریف و اخالق نیکو  شود انسان از عزَّ
دهید  دلیل آنچه که از دست می کند. به  ها را به قانع بودن توصیه می قرآن کریم انسان»برخوردار باشد. 

درست و از روی برنامه »(. قناعت عبارت است از 9)آل عمران، « آورید، غمگین نشوید به دست مییا 
 (. 99، ص1939)موسوی، « زیستن

 های نفسانی  . نکوهش هوی و هوس6-5

نامند. از نظر فلسفی، نفس نشانی از  میل نفس و خواهش دل به کامرانی و شهوات را هوی و هوس می
خواهی  یت قوای نفسانی انسان را به عهده دارد. در اغلب موارد به دلیل افزونروح انسان است که مدیر

های افراطی در  گری، آدمی دچار شهوت و غضب مفرط و خواسته نیروهای نفسانی و تمایل به افراطی
گردد. در قرآن پیروی  شود، که به آن هوای نفس اطالق می خواهی می طلبی و راحت راستای کامیابی و لذت

ت قرار گرفته است و کسانی که از هوی و هوس پیروی نمیاز  کنند، مورد  هوی نفس مورد نکوهش و مذمَّ
ْفَس َعن  اْلَهوی»اند:  ستایش و تشویق پروردگار متعال قرار گرفته ه  َو َنَهی الَنَّ َّ

ا َمْن خاَف َمقاَم َرب  َة * َو َأمَّ َنَّ اْلَجَنَّ َفإ 
َی اْلَمْأوی ادن در برابر پروردگارش هراسید و نفس خود را از هوس باز داشت، و اما کسی که از ایست« »ه 

 (.9951، ص9، ج1939؛ خرمشاهی، 01)نازعات، « پس جایگاه او همان بهشت است
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 نفس . کرامت انسانی و عزّت 6-6

ت و سرافرازی یکی از صفاتی است که خداوند حکیم آن را برای خود و پیامبرش و مؤمنین  عزَّ
در  (.193؛ نساء، 95؛ یونس، 11چند آیه شریفه به آن اشاره فرموده است )فاطر،  اختصاص داده و در

ت و سرافرازی، موجبات و علل متعددی مطرح شده است، مثل انصاف، پایبندی به  روایات، برای عزَّ
باشد  ها یأس و ناامیدی از آنچه در نزد مردم است، می حق، گذشت، تواضع، شجاعت و... و یکی از آن

ت، تعابیر مختلفی میکه از  ت نفس»، «استغناء از مردم»شود، مثل  این موجب و علَّ کرامت »، «عزَّ
تی است که در قرآن  . و...« نفس ت نفس به اعتبار منشاء آن، بخشی از اصل سرافرازی و عزَّ بنابراین، عزَّ

ت نفس در حقیقت روحی باشد که  نیازی و یأس نسبت به مردم می بی ۀکریم به آن اشاره شده است. عزَّ
ت، پیوسته بی»فرماید:  می )ع(در این زمینه روایات بسیاری وارد شده است. امام صادق قراری  عزَّ

ای درآید که اهل آن، چشم طمع به آنچه در دست مردم است، نداشته باشند و در  کند تا آنکه به خانه می
 (.9101، ص1، ج1911شهری،   )محمدی ری« شود آنجا مستقر می

 مهرورزی . محبت و6-7

طور کلی به محبت به خود و  توان آن را به معنای دوستی و عالقه است که می  محبت در لغت به
باشد، بندگانش  محبت به دیگران تقسیم کرد. خدایی که خود رحمان، رحیم، ودود، رئوف و عطوف می

کند،  ی تشویق میرا نیز بر این سرشت آفریده است. خدای مهربان، بندگانش را نیز به محبت و مهرورز
اْلَمْرَحَمة» ْبر  َو َتواَصْوا ب  الصَّ وا َو َتواَصْوا ب  یَن آَمن  ذ 

َن الَّ مَّ کاَن م  (. اسالم به شدت درپی آن 11-11)بلد، « ث 
ها گسترش یابد و تفاوت در  است که محبت و برادری میان همه مسلمانان و حتی میان تمامی انسان

وا »کند:  چنین سفارش می )ع(را از یکدیگر جدا نسازد. امام صادقها  نژاد، رنگ، زبان و وطن، آن َتواَصل 
وا وا َو َتعاَطف  وا َو َتراَحم   (.115، ص9، ج1915)کلینی، « َو َتبارُّ

 . صبر و بردباری6-8

« جزع»منظور از صبر همان استقامت در برابر مشکالت و حوادث گوناگون بوده که نقطه مقابل آن 
به معنای از دست دادن مقاومت و تسلیم شدن در برابر مشکالت است. در قرآن در  تابی است که و بی

نزدیک به صد آیه، از صبر سخن به میان آمده، در حالی که هیچ یک از فضایل انسانی به این اندازه مورد 
کید قرار نگرفته است. این نکته نشان می ر دهد که قرآن برای صبر اهمیت ویژه و برای صابران اج تأ

ساٍب »فرماید:  فراوانی قائل شده و می َغیر  ح  ْم ب 
وَن َأْجَره  ر  اب 

ی الصَّ ما یَوفَّ نَّ (، و کلید ورود به 11)زمر، « إ 
فرشتگان بر در بهشت به استقبال  فرماید: بهشت، صبر و استقامت شمرده شده است؛ آنجا که می
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ما»گویند:  آیند و به آنها می صابران می ا َسالٌم َعَلیکْم ب  ْقَبی الدَّ ْعَم ع  ْم َفن 
 (.90)رعد،  «رَصَبْرت 

 . دوری از تکبر و خودپسندی6-9

ر و خودپسندی است. در این خصوص  یکی از سفارشات اخالقی در آموزه های اسالم، دوری از تکبَّ
ر و دوری از خودپسندی و  قرآن کریم دو فرمان مهم را بیان می کند: سفارش به تواضع و دوری از تکبَّ

 (.11بینی )لقمان،  بزرگخود

 شناسی . طبیعت6-14

چیزی است که در اطراف ما وجود دارد و ساخته دست انسان نیست، از کوه، درخت  طبیعت هر آن 
ها ندارد.  هایی که انسان هیچ نقشی در به وجود آوردن آن های کوچک و بوته و دریا گرفته تا درختچه

لمی که از طریق حواس با آن در ارتباط هستیم. در قرآن منظور از طبیعت، عالم مادی است، یعنی عا»
، 1910است )گلشنی،  های طبیعی اشاره شده  ها به پدیده آیه وجود دارد که در آن 151کریم بیش از 

های خداوند هستند و خداوند در جاهای  (. از نظر قرآن کریم طبیعت و آنچه در آن است نشانه195ص
 کند. ید میمختلف قرآن بر این مسأله تأک

 . اهمیت و ضرورت پژوهش7

های مهم تربیت، تربیت دینی است. تعلیمات دین بر سه پایه اعتقادات،  گمان یکی از جنبه بی
های فارسی پایه اول تا  اخالقیات و احکام بنا شده است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل محتوای کتاب

یت دینی با محور اخالقیات است. کتب درسی های ترب ششم ابتدایی، از لحاظ میزان توجه به مولفه
های فارسی، این رسالت مهم را به نوعی بر عهده دارند، زیرا برخواسته از فرهنگ غنی و  مخصوصًا کتاب

باشند و بیان مسائل اخالقی با استفاده از ادبیات و عبارات شاعران و   اصیل اسالمی و ایرانی می
ی بس شگرف در شخصیت فرد داشته باشد. به ویژه آنکه یک تواند تأثیر نویسندگان ادب فارسی می

های فارسی با عنوان ادبیات تعلیمی، با هدف پند و اندرز به مخاطبان خود سعی در  فصل در کتاب
آثاری که به تبیین دانش یا بیان مسائل اخالقی، مذهبی و »گوید:  روشنگری دارد. شمیسا در این باره می

 (.111، ص1911)شمیسا، « شوند پردازند، اثر تعلیمی نامیده می فلسفی با رویکرد ادبی می

 . پیشینه پژوهش 8

 شود. در این بخش به تعدادی از تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش حاضر اشاره می
« پژوهشی در تعلیم و تربیت اسالمی»(، 1915)مطهری، « تعلیم و تربیت در اسالم» ها: کتاب
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تناسب نظام آموزش » مقاالت:(؛ 1931)باقری، « ه به تربیت اسالمینگاهی دوبار»(، 1911)صانعی، 
ها  رویکردها در برنامه درسی و نسبت آن»(، 1911)سعیدی رضوانی، « و پرورش رسمی با تربیت دینی

)کشاورز، « های تربیت دینی ها و آسیب شاخص»(، 1910)اعتصامی، « با تعلیم و تربیت دینی
ارزیابی »(، 1939منش،  )ایران« های آن در تربیت عقالنی داللتشناسی سعدی و  طبیعت»(، 1911

بررسی » نامه: پایان(؛ 1931)مرزوقی و دهقانی، « آموزان دورۀ دوم متوسطه شهر شیراز تربیت دینی دانش
 (.1911)اسالمی، « های درسی سال دوم راهنمایی های تربیت اخالقی در کتاب مؤلفه

های فارسی دورۀ ابتدایی از  اضر حاکی از آن است که که کتاببررسی تحقیقات مرتبط با پژوهش ح
 اند. های تربیت اخالقی تحلیل محتوا نشده لحاظ میزان توجه به مؤلفه

 ها . یافته9

های فارسی ابتدایی، با توجه به اهداف پژوهش، به گزارش  معرفی کتابدر این قسمت پس از 
های تربیت  میزان توجه به مؤلفه 1، 9، 9جداول شماره های  یافته های پژوهش پرداخته شده است. یافته

های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم را  های فارسی دورۀ ابتدایی به تفکیک پایه اخالقی در کتاب
، به مقایسه تحلیل محتوای کتاب فارسی دورۀ ابتدایی بر اساس کاربرد 0دهد. جدول شماره  نشان می

ی و کیفی آن می پایه های تربیت اخالقی در مؤلفه پردازد. شیوه کار به این  های مختلف و تفاوت کمَّ
شکل است که هر مؤلفه از کلیه دروس کتاب فارسی اول تا پایه ششم مورد بررسی قرار گرفته، سپس به 
سراغ مؤلفه بعدی خواهیم رفت. این روش به جهت پیوستگی و ترتیب و مواالت مطالب و همچنین 

 گیرد. گیری صورت می انسجام برای نتیجه

 های فارسی ابتدایی  . معرفی کتاب9-1

 آموزش در نخست گام که معناست بدان نیا است؛ شده آغاز نگاره این کتاب با کتاب فارسی اول:
است.  شده همراه ییها یورز دست با که است یداریشن سواد رشد همراه به یبصر سواد زبان، پرورش
 یها نشانه ران، آموزشیفراگ یها ییتوانا رشد و دست یها چهیاهچشم، گوش، م تیتقو یهمچنین درپ

 کتاب ها، در کلمه و ها نشانه ینوشتار شکل با ییآشنا از آموزان پس شود. دانش یم آغاز زبان یخط
کنند. ذکر یک نکته ضروری به نظر  یم یبردار نمونه و یسیها، بازنو آن یریتحر نمونۀ از نگارش

آموزان در سنین مقطع ابتدایی بیشتر از راه دیداری شنیداری است  یادگیری دانشرسد که بدلیل آنکه  می
تا نوشتاری، بنابراین، در فارسی دورۀ ابتدایی بیشتر دروس به صورت بصری )یعنی استفاده از تصویر( 

است.  آمده« خوانی روان»سوم  و دوم بخش انیپا درس بوده و در 99همراه است. این کتاب متشکل از 
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فراوان،  دقت با آموزان دانش یآموز زبان شرفتپی زانیم به ها متن نیا واژگان نشیگز و نیه، تدویته در
 پرورش و خواندن مهارت ها، به رشد متن نیا خوانش در نیتمر و رو، تکرار نیا از است. شده توجه
 کرد.  خواهد کمک آنان درک ییتوانا

های زبانی )گوش دادن، سخن گفتن، خواندن  رتاین کتاب بر اساس تقویت مها کتاب فارسی دوم:
و نوشتن( و قدرت تفکر و اندیشیدن طراحی و تدوین شده است. جمعًا دارای هفده درس است و هر 

باشد.  های دیگر می درس عالوه بر درس )بخوان حفظ کن، بخوان و بیندیش و حکایت( دارای قسمت
ینکه تعداد درس در هر فصل نسبت به فصل همچنین یک ستایش و هفت فصل و یک نیایش دارد و ا

آموزان،  دیگر متفاوت است. همچنین درس یازدهم جهت تقویت نوشتار و تولید متن توسط دانش
های آزاد است. نکته قابل توجه اینکه، از این کتاب به  آموز در زمره درس متناسب با فرهنگ بومی دانش

شود، در حالی که در فارسی  م تصاویر بیشتر میبعد، برخالف فارسی اول ابتدایی، حجم درس و حج
 ها بیشتر بود.  اول ابتدایی تعداد آن

های زبانی نوشته شده؛ بر مهارت  همانند کتاب دوم ابتدایی، برای تقویت مهارت کتاب فارسی سوم:
خواندن برای تقویت، تمرکز خواندن، درک اطالعات و تلطیف و تفسیر متن تأکید زیادی دارد. این 

اب یک ستایش آغازین و هفت فصل شامل هفده درس و هر درس دارای اجزائی دیگر )بخوان و کت
حفظ کن، بخوان و بیاندیش، مثل و حکایت( و یک نیایش پایانی است. همانند فارسی دوم، حجم 

ت تصاویر  های قبل بیشتر است، ولی به نظر می ها و تصاویر نسبت به کتاب درس رسد که تعداد و کمیَّ
درس سیزدهم کتاب، همراه با یک شعر حفظی در زمره دروس آزاد است که برای تقویت ر باشد. ت کم

 آموزان کاربرد دارد. قدرت نوشتاری و تولید متن برای دانش
های  این کتاب در ساختار علمی و با محتوایی هدفمند برای پیشرفت مهارت کتاب فارسی چهارم:

کید بیشتری بر آموزان طراحی شده است و ب زبانی دانش یشتر بر دریافت و درک زبان تمرکز داشته و تأ
درست دیدن، درک خواندن و شنیدن دارد. این کتاب دارای یک ستایش، هفت فصل )هفده درس( و یک 

آموزان در  باشد. همچنین دروس هشتم و نهم جهت تقویت و تولید متن توسط دانش نیایش پایانی می
های دیگری  های آزاد است. هر درس نیز شامل قسمت در زمره درس زمینه فرهنگ بومی طراحی شده و

با عناوین بخوان و بیاندیش، حکایت، مثل و شعر حفظی است، اگرچه ممکن است در یک درس، به 
یکی، دوتا و یا هر سه موضوع پرداخته باشد. نکته قابل توجه اینکه، در فارسی چهارم ابتدایی حجم 

 باشد.  شتر شده و کتاب دارای نثر بیشتری نسبت به نظم میدروس نسبت به فارسی سوم بی
این کتاب با فارسی چهارم و ششم پیوستگی و همخوانی دارد و بر اساس دو پهنه  کتاب فارسی پنجم:
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های آن در دو  طراحی و تدوین شده است و درس« مهارت خواندن و مهارت نوشتن»آموزی  اصلی زبان
باشد. این کتاب نیز همچون سایر  آموزان می انایی درک و فهم دانشقالب نثر و نظم با توجه به تو

های آموزشی طراحی شده از سوی آموزش و پرورش، با ستایش آغاز و دارای شش فصل )هفده  کتاب
آموزان و  درس( است. از سوی دیگر، دروس هفتم و دوازدهم جهت تقویت و تولید متن توسط دانش

های آزاد است. نکته قابل توجه اینکه،  با یک نیایش پایانی در زمره درساستفاده از فرهنگ بومی همراه 
 باشد. تفاوت این کتاب با فارسی چهارم ابتدایی در این است که حجم نوشتاری نسبت به آن بیشتر می

این کتاب با تکیه بر مبانی تعلیم و تربیت اسالمی و در چارچوب برنامه درسی  کتاب فارسی ششم:
های فرازبانی )نقد، تفکر و  تدوین شده است و بر دو رویکرد تربیتی و تقویت مهارتملی طراحی و 

های زبانی )الفبا( است، ولی در  تحلیل( تکیه دارد. اگرچه در فارسی اول همه چیز در خدمت نشانه
 های علوم مختلف های باالتر مثل فارسی ششم، زبان گذرگاهی برای رفتن به دنیای معانی و مفهوم پایه

است. کتاب فارسی ششم نیز همانند فارسی پنجم دارای یک ستایش، شش فصل )هفده درس( و یک 
هایی با عناوین بخوان و بیاندیش، بخوان و حفظ کن و  نیایش پایانی است و هر درس شامل قسمت

باشد، اگرچه ممکن است در یک درس، به یکی، دوتا و یا هر سه موضوع پرداخته باشد.  حکایت می
های آزاد  آموزان در زمره درس ین دروس هفتم و سیزدهم جهت تقویت و تولید متن توسط دانشهمچن

تر  های ابتدایی بسیار کم است. نکته قابل توجه اینکه، در این کتاب استفاده از تصاویر نسبت به دیگر پایه
 آموزان است. رسد این موضوع به دلیل رشد جسمی و فکری دانش باشد. به نظر می می

 های تربیت اخالقی تحلیل محتوای كتاب فارسی پایه اول بر اساس مؤلفه -1جدول 

 درصد مجموع فراوانی تصویر متن )واژه، نثر، نظم( مؤلفه ردیف

 05.32 52 42 30 سخننیکوگفتن 0

 9.77 32 43 00 دوستیوطن 4

 0.85 3 3 0 پرهیزگاریوتقوا 3

 4.82 00 8 4 قناعت 2

 0 0 0 0 هوسنفسانینکوهشهواو 5

 0.02 2 2 0 کرامتانسانیوعزتنفس 7

 08.08 72 25 09 محبتومهرورزی 6

 0.48 0 0 0 صبروبردباری 8

 0.02 2 2 0 دوریازتکبروخودپسندی 9

 50.56 068 009 59 شناسیطبیعت 00

 000 354 جمع
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 های تربیت اخالقی فهتحلیل محتوای كتاب فارسی پایه دوم بر اساس مؤل -2جدول 

 درصد مجموع فراوانی تصویر متن )واژه، نثر، نظم( مؤلفه ردیف

 5.63 48 0 48 سخننیکوگفتن 0

 02.54 60 47 25 دوستیوطن 4

 0.4 0 0 0 پرهیزگاریوتقوا 3

 0.84 2 0 3 قناعت 2

 0 0 0 0 نکوهشهواوهوسنفسانی 5

 3.78 08 6 00 کرامتانسانیوعزّتنفس 7

 43.54 005 46 88 محبتومهرورزی 6

 0.72 8 0 8 صبروبردباری 8

 0.84 2 0 3 دوریازتکبروخودپسندی 9

 29.08 420 57 082 شناسیطبیعت 00

 000 289 جمع

 تحلیل محتوای كتاب فارسی پایه سوم بر اساس -5جدول 

 ددرص مجموع فراوانی تصویر متن )واژه، نثر، نظم( مؤلفه ردیف

 00.82 67 0 67 سخننیکوگفتن 0

 09.26 045 44 003 دوستیوطن 4

 3.04 40 7 02 پرهیزگاریوتقوا 3

 0.30 4 0 4 قناعت 2

 0 0 0 0 نکوهشهواوهوسنفسانی 5

 5.25 35 8 46 کرامتانسانیوعزّتنفس 7

 40.5 038 08 040 محبتومهرورزی 6

 0.68 5 0 5 صبروبردباری 8

 4.04 03 4 00 وریازتکبروخودپسندید 9

 35.50 448 34 097 شناسیطبیعت 00

 000 724 جمع

 های تربیت اخالقی تحلیل محتوای كتاب فارسی پایه چهارم بر اساس مؤلفه -4جدول 

 درصد مجموع فراوانی تصویر متن )واژه، نثر، نظم( مؤلفه ردیف

 00.95 96 3 92 سخننیکوگفتن 0

 04.78 003 04 90 ستیدووطن 4

 0.35 00 0 00 پرهیزگاریوتقوا 3

 0.36 3 0 3 قناعت 2

 0.04 0 0 0 نکوهشهواوهوسنفسانی 5
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 درصد مجموع فراوانی تصویر متن )واژه، نثر، نظم( مؤلفه ردیف

 3.08 45 3 44 کرامتانسانیوعزتنفس 7

 08.64 054 9 023 محبتومهرورزی 6

 0.7 03 0 04 صبروبردباری 8

 0.43 00 0 9 دوریازتکبروخودپسندی 9

 28.89 396 22 353 شناسیبیعتط 00

 000 804 جمع

 های تربیت اخالقی تحلیل محتوای كتاب فارسی پایه پنجم بر اساس مؤلفه -3جدول

 درصد مجموع فراوانی تصویر متن )واژه، نثر، نظم( مؤلفه ردیف

 9.46 92 0 92 سخننیکوگفتن 0

 48.00 485 9 467 دوستیوطن 4

 3.07 30 0 30 پرهیزگاریوتقوا 3

 0.99 00 0 00 قناعت 2

 0.48 03 0 03 نکوهشهواوهوسنفسانی 5

 2.52 27 0 25 کرامتانسانیوعزتنفس 7

 04.33 045 5 040 محبتومهرورزی 6

 0.08 04 0 04 صبروبردباری 8

 4.26 45 4 43 دوریازتکبروخودپسندی 9

 37.69 363 38 335 شناسیطبیعت 00

 000 0002 جمع

 های تربیت اخالقی تحلیل محتوای كتاب فارسی پایه ششم بر اساس مؤلفه -6جدول 

 درصد مجموع فراوانی تصویر متن )واژه، نثر، نظم( مؤلفه ردیف

 05 004 3 99 سخننیکوگفتن 0

 47.90 083 8 065 دوستیوطن 4

 7.03 20 0 20 پرهیزگاریوتقوا 3

 4.92 40 0 40 قناعت 2

 4.69 09 0 09 هواوهوسنفسانینکوهش 5

 6.07 28 0 26 کرامتانسانیوعزتنفس 7

 8.38 56 3 52 محبتومهرورزی 6

 0.90 03 0 03 صبروبردباری 8

 3.42 44 0 44 دوریازتکبروخودپسندی 9

 45.62 065 04 073 شناسیطبیعت 00

 000 780 جمع
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 های تربیت اخالقی های دورۀ ابتدایی بر اساس مؤلفه ی كلیه پایهمقایسه تحلیل محتوای كتاب فارس -7جدول 

 مؤلفه ردیف
پایه 

 تحصیلی

متن 
)واژه، 

 نثر، نظم(

 تصویر
مجموع 

 فراوانی
 درصد

 سخننیکوگفتن 0

 00.96 52 42 30 اول

 7.40 48 0 48 دوم

 07.85 67 0 67 سوم

 40.50 96 3 92 چهارم

 40.82 92 0 92 پنجم

 44.74 004 3 99 ششم

 00.30 250 جمع

 دوستیوطن 4

 2.42 32 43 00 اول

 8.87 60 47 25 دوم

 05.70 045 44 003 سوم

 04.87 003 04 90 چهارم

 35.58 485 9 467 پنجم

 44.85 083 8 065 ششم

 40.08 800 جمع

 پرهیزگاریوتقوا 3

 4.8 3 3 0 اول

 0.93 0 0 0 دوم

 08.79 40 7 02 سوم

 00.48 00 0 00 چهارم

 48.96 30 0 30 پنجم

 38.34 20 0 20 ششم

 4.78 006 جمع

 قناعت 2

 40.20 00 8 4 اول

 8.07 2 0 3 دوم

 2.08 4 0 4 سوم

 7.04 3 0 3 چهارم

 40.20 00 0 00 پنجم

 20.84 40 0 40 ششم

 0.43 29 جمع
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 مؤلفه ردیف
پایه 

 حصیلیت

متن 
)واژه، 

 نثر، نظم(

 تصویر
مجموع 

 فراوانی
 درصد

 نکوهشهواوهوسنفسانی 5

 0 0 0 0 اول

 0 0 0 0 دوم

 0 0 0 0 سوم

 3.03 0 0 0 چهارم

 39.39 03 0 03 پنجم

 56.58 09 0 09 ششم

 0.83 33 جمع

 کرامتانسانیوعزتنفس 7

 4.46 2 2 0 اول

 00.43 08 6 00 دوم

 09.89 35 8 46 سوم

 02.4 45 3 44 چهارم

 47.02 27 0 25 پنجم

 46.46 28 0 26 ششم

 2.20 067 جمع

 محبتومهرورزی 6

 9.83 72 25 09 اول

 06.76 005 46 88 دوم

 40.4 038 08 040 سوم

 43.35 054 9 023 چهارم

 09.4 045 5 040 پنجم

 8.67 56 3 52 ششم

 07.34 750 جمع

 صبروبردباری 8

 0.94 0 0 0 اول

 05.38 8 0 8 دوم

 9.74 5 0 5 سوم

 45 03 0 04 چهارم

 43.08 04 0 04 پنجم

 45 03 0 03 ششم

 0.3 54 جمع
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 مؤلفه ردیف
پایه 

 تحصیلی

متن 
)واژه، 

 نثر، نظم(

 تصویر
مجموع 

 فراوانی
 درصد

 خودپسندیدوریازتکبرو 9

 5.03 2 2 0 اول

 5.03 2 0 3 دوم

 07.76 03 4 00 سوم

 04.84 00 0 9 چهارم

 34.05 45 4 43 پنجم

 48.40 44 0 44 ششم

 0.97 68 جمع

 شناسیطبیعت 00

 00.09 068 009 59 اول

 05.08 420 57 082 دوم

 02.33 448 34 097 سوم

 42.95 396 22 353 چهارم

 43.22 363 38 335 نجمپ

 00 065 04 073 ششم

 39.88 0590 جمع

 000 3989 جمعکل

 گیری . نتیجه14

تربیت اخالقی در آموزش و پرورش جایگاه بسیار مهمی دارد، زیرا مدرسه مکانی است که در 
آثار ادبی و  تواند بسیار تأثیرگذار باشد. در این بین ها می آموزان و تربیت آن دهی به شخصیت دانش شکل

آموزان را با  ادبیات فارسی کشورمان که برگرفته از اعتقادات و باورهای ایرانی و اسالمی است، دانش
سازد. در این پژوهش نتیجه و ما حصل  شان آشنا می تربیت اخالقی و دستاوردهای علمی و فرهنگی

 های تربیت اخالقی در کتاب فارسی مقطع ابتدایی بررسی شد. نمود مؤلفه
بار  111شناسی به تعداد  های پژوهش نشان داد که در کتاب فارسی پایه اول، مؤلفه طبیعت یافته

دهد و چه به صورت واژه که  %( چه به صورت تصویر که غالبًا درصد بیشتری را تشکیل می51/51)
تکرار بار  90دهد، تکرار شده است. مؤلفه محبت و مهرورزی با  تری را به خود اختصاص می درصد کم

آموزان پایه اول ابتدایی چون در سن  دهد که دانش %( در رتبه دوم قرار دارد که این نشان می11/11)
ترین  ها بیشتر است. کم برند و هنوز بسیار وابسته به خانواده هستند، نیاز به محبت در آن پایینی به سر می
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رسد که  ن صفر است. به نظر میباشد که نمود آ مؤلفه در این کتاب نکوهش هوا و هوس نفسانی می
آموزان در این مقطع و قابل درک نبودن این مسأله است، چراکه در این  علت این موضوع سن پایین دانش

 های آنهاست. ها و شنیده آموزان بیشتر بر اساس دیده سنین فرایند یاددهی و یادگیری دانش
%(، بیشترین نمود را 11/03بار تکرار ) 901شناسی با تعداد  سان پایه اول، طبیعت در پایه دوم به

آموزان و روحیه آنان  های آن در این سنین برای دانش به خود اختصاص داده است، زیرا طبیعت و مثال
%( در رتبه دوم قرار دارد که 59/99بار تکرار ) 115تر است. مؤلفه محبت و مهرورزی با  ملموس

ضوع به سادگی عبورکرد، زیرا عالوه بر آموزش درسی به دهنده این است که نباید از کنار این مو نشان
آموزان، محبت را نیز باید آموزش داد. مؤلفه نکوهش هوا و هوس نفسانی در این کتاب نیز همچون  دانش

 پایه اول، محلی از اعراب ندارد.
در رتبه %( 51/95بار تکرار ) 991شناسی با تعداد  های اول و دوم، طبیعت در پایه سوم همانند پایه

ها بیاموزد و اینکه انسان بداند خداوند  تواند به انسان دهد چه اندازه طبیعت می اول قرار دارد که نشان می
هر چیزی را بر اساس حکمتی آفریده و از آن باید درس بگیریم. مؤلفه محبت و مهرورزی با تعداد تکرار 

آموزان پایه ابتدایی است و اینکه  حبت به دانشدهنده م %(، در رتبه دوم قرار دارد که نشان5/91بار ) 191
بسا رفتار و کردار یکی از اولیای مدرسه باعث ایجاد عالقه و  آنها بسیار نیازمند این مؤلفه هستند. چه

رسد،  آموز و یا عکس آن شود. بنابراین، این موضوع نیاز به دقت بسیار دارد. به نظر می انگیزه برای دانش
آموزان در این مقطع  کوهش هوا و هوس نفسانی در این کتاب، به دلیل سن دانشعدم بازتاب مؤلفه ن

 باشد. می
%(، در رتبه اول قرار دارد. 13/01بار تکرار ) 931شناسی با تعداد  در پایه چهارم مؤلفه طبیعت

م، مورد کنی ها، از کنارشان عبور می های پیرامون ما و اینکه هر روز بدون توجه جدی به آن شناخت آفریده
%( در رتبه دوم قرار 19/11بار تکرار ) 159بحث این کتاب است. مؤلفه محبت و مهرورزی با تعداد 

آموزان  دهنده این است که هنوز دانش دارد. مؤلفه نکوهش هوا و هوس نفسانی با یک بار تکرار نشان
 آیند. ابتدایی از درک این مسائل آنگونه که باید و شاید، برنمی

شناسی با تعداد  های پژوهش نشان داد که در پایه پنجم مانند پایه قبلی، مؤلفه طبیعت تههمچنین یاف
بار تکرار  915دوستی با تعداد  %( باالترین نمود را دارد. مؤلفه وطن13/99بار ) 919تکرار 

سن آموزانی است که در  دهنده اهمیت آن برای دانش %( در رتبه بعدی قرار دارد. این امر نشان11/91)
اند و این  آموزد که چه کسانی برای اعتالی وطن از جان خود گذشته ها می باالتری هستند و به آن
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گام بردارند و در این راه از هیچ کوششی دریغ  وطنآموزان باید تا جای ممکن در راه سربلندی  دانش
رسد  دارد که به نظر می ترین تکرار مؤلفه را %(، کم33/1بار تکرار ) 11نورزند. مؤلفه قناعت با تعداد 

آموزان در این پایه و قابل درک بودن و اهمیت این موضوع در  شایسته است با توجه به سن دانش
 شد. دهی شخصیت آنان، به این مهم بیشتر پرداخته می شکل

در پایه ششم، کتاب فارسی با تکیه بر مبانی تعلیم و تربیت اسالمی و در چارچوب برنامه درسی 
های فرازبانی )نقد، تفکر و  و تدوین شده است و بر دو رویکرد تربیتی و تقویت مهارت ملی طراحی

های زبانی )الفبا( است، ولی در  تحلیل( تکیه دارد. اگرچه در فارسی اول همه چیز در خدمت نشانه
گون های باالتر مثل فارسی ششم، زبان گذرگاهی، برای رفتن به دنیای معانی و مفاهیم علوم گونا پایه

بار  119دوستی با تعداد تکرار  است. در این کتاب برخالف کتاب پنجم ابتدایی، مؤلفه وطن
های اول و دوم قرار دارند. در این  %( در رتبه10/95) 115شناسی با تعداد تکرار  %( و طبیعت31/99)

زادی فرزندان کنند. شناخت از رستم که برای آ آموزان شناخت بیشتری نسبت به وطن پیدا می پایه دانش
دهد و یا تشبیه وطن به مادری  کند و حتی اسبش در این راه، او را یاری می خوان مبارزه می در هفت وطن

مهربان که همیشه آغوشی باز برای فرزندانش دارد و در راه اعتالی آن حاضریم تمام هستی خود را فدا 
صبر و گر شده است. مؤلفه  دگار جلوهکنیم، طبیعت نیز در این کتاب به عنوان مظهری از معرفت آفری

رسد، با توجه به سن  %( در جایگاه آخر قرار دارد و به نظر می31/1بار ) 19با تعداد تکرار  بردباری
توان به  گیری شخصیت آنان، می آموزان پایه ششم و قابل درک بودن و اهمیت این موضوع در شکل دانش

 این مؤلفه در این پایه بیشتر پرداخت.
جمله )واژه نثر، نظم و  9313های فارسی کلیه مقاطع پایه ابتدایی، در  سوی دیگر، در کتاباز 

 های تربیت اخالقی پرداخته شده است.  تصویر( به مؤلفه
نکوهش هوا و %( دارای بیشترین فراوانی و مؤلفه 11/93بار تکرار ) 1531با  شناسی طبیعتمؤلفه 

های فارسی مقاطع ابتدایی  ترین فراوانی در کلیه کتاب ای کمدار%(، 19/1مرتبه ) 99هوس نفسانی با 
%(، 11/91مرتبه ) 111 دوستی وطنترین عبارتند از:  های بعدی به ترتیب بیشترین به کم بودند. مؤلفه

%(، کرامت انسانی و 91/11مرتبه ) 051%(، سخن نیکو گفتن 99/19مرتبه ) 951محبت و مهرورزی 
%(، دوری از تکبر و خودپسندی 91/9مرتبه ) 111(، پرهیزگاری و تقوا %01/0مرتبه ) 119عزت نفس 

%( و نکوهش هوا و 99/1مرتبه ) 03%(، قناعت 9/1مرتبه ) 59%(، صبر و بردباری 39/1مرتبه ) 11
 %( بودند.19/1مرتبه ) 99هوس نفسانی 



 

 2،0410،شماره2پژوهشدرآموزشمعارفوتربیتاسالمی،دوره 111

 . پیشنهادات11

ریزی درسی  الگوهای برنامه . الگوی برنامه درسی مطلوب تربیت اخالقی با استفاده از سایر1
 طراحی گردد. 

 های معلمان برای بهبود تعامالت اخالقی بررسی شود.  ها و توانمندی شود صالحیت . پیشنهاد می9
درسی درس تربیت اخالقی ضمن ایجاد هماهنگی با کلیه دروس  ۀها و اهداف برنام . ویژگی9

 تدوین گردد. 
م در ارتباط با رویکردهای مورد نظر این تحقیق با تکنیک های درسی دوره ابتدایی ه . سایر کتاب0

 تحلیل محتوا بررسی گردند.
. نحوه رویارویی سایر کارگزاران تربیت اخالقی همچون خانواده، رسانه و... با برنامه درسی 5

 تربیت اخالقی از نظر برنامه درسی پنهان مورد مطالعه قرار گیرد.
های جمعی مکتوب مانند روزنامه و مجله از منظر تربیت  و رسانههای تلویزیونی  . محتوای برنامه9

 اخالقی تحلیل شوند.
 . برنامه درسی قصد شده و اجرا شده مبتنی بر الگوی پیشنهادی مقایسه گردند.1
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 ــــــــــــ منابعـــ 
  قرآن کریم.

ید . تحقیق و تنظیم سه فی تهذیب االخالقأو کتاب الطهار تهذیب اْلخالق(. 1930، ابو علی احمد بن محمد )مسکویهابن 
 .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیتهران:  .حسین مومنی
نامه کارشناسی ارشد.  پایان های درسی دوم راهنمایی. های تربیت اخالقی در کتاب بررسی مؤلفه(. 1911اسالمی، مهدیه )

 دانشگاه کاشان.

 الدین مجتبوی. تهران: دانشگاه تهران. ترجمه سید جالل سفه.کلیات فل(. 1930پاپکین، ریچارد؛ آوروم، استرول )

 .99شماره کوثر، های تربیتی از دیدگاه قرآن کریم.  ها و شاخص (. مؤلفه1911الدین، مرضیه؛ پازارگادی، مهرنوش ) تاج

 .9تهران: انتشارات دوستان، ج دانشنامه قرآن.(. 1939الدین ) خرمشاهی، بهاء

 .5تهران: دانشگاه تهران، ج  نامه. لغت(. 1911دهخدا، علی اکبر )

 . قم: نشر معارف.اخالق اسالمی(. 1913دیلمی، احمد )

نامه کارشناسی ارشد. دانشکده الهیات،  . پایانمبانی و راهکارهای تربیت اخالقی در قرآن کریم(. 1931رضاداد نام، فاطمه )
 دانشگاه فردوسی مشهد.

 .)ع(امام صادق ۀ. قم: موسسعرفی شدن دین(. 1910سبحانی، جعفر )

 -های فلسفی پژوهششناسی.  های تربیت اخالقی و ارزشی، بازنگری و نوع (. رویکردها و روش1913سجادی، سید مهدی )
 .9، شماره کالمی

 .115-199، ص(159)13، معرفت(. سخن نیکو از منظر قرآن. 1913، احمد )شجاعی
 . مشهد: آستان قدس رضوی.و پرورش مبانی و اصول آموزش(. 1931شکوهی، غالمحسین )

 تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور. انواع ادبی.(. 1911شمیسا، سیروس )

 .5بابایی. قم: دارالفکر، ج . ویراسته رضاآن نظری مبانی و اسالمی اخالق(. 1935شیروانی، علی )

 .9، جگ اسالمیدفتر نشر فرهن . تهران:مجمع البحرین(. 1911) محمد بن  فخرالدین ، طریحی

ترجمه مویدالدین محمد خوارزمی. به کوشش حسین خدیو جم.  الدین. احیاء علوم(. 1951غزالی، محمد بن محمد )
 .9تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ج

 .9زاده. تهران: قائم آل محمد، ج . ترجمه صادق حسنترجمه اصول کافی(. 1915، محمد بن یعقوب )کلینی

 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.قرآن و علوم طبیعت(. 1910گلشنی، مهدی )

 .1فرهنگی دارالحدیث، ج -. قم: موسسه علمیمیزان الحکمه(. 1911محمدی ری شهری، محمد )

 قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. فلسفه اخالق.(. 1930مصباح یزدی، محمدتقی )

 تهران: صدرا. تربیت در اسالم.تعلیم و (. 1915مطهری، مرتضی )

 . تهران: صدرا، چاپ شصتم.انسان کامل(. 1939مطهری، مرتضی )

 .5-91، ص9، شماره پژوهش(. آشنایی با روش تحلیل محتوا. 1910موسوی نسب کرمانی، سید محمدرضا )
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 . 91-93، ص(99)9، زن و فرهنگ(. فضیلت قناعت در زندگی زن و مرد. 1939موسوی، سید کاظم )

آل البیت)ع( إلحیاء التراث،  ۀبیروت: مؤسس ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ق(.1011نوری، حسین بن محمدتقی )
 .11ج
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